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Dags att dela ut Sveriges största miljöpris: Änglamarkspriset
Plats:
Datum och tid:

Stora scenen Kungsträdgården, Stockholm
Tors 3 juni kl. 15.30

Välkommen till utdelningen av Sveriges största miljöpris, Änglamarkspriset. I år uppmärksammas
de personer som bidrar till bättre omsorg för lantbrukets djur. Förutom pris delas det också ut ett
stipendium på 100 000 kr
- Omsorg om djuren är en miljöfråga om någon. Vi får aldrig glömma att maten på våra tallrikar
börjar på den enskilda bondgården, där odlingarna ska bedrivas på ett hållbart sätt och djuren ska få
bete sig naturligt, säger Hans Alfredson, ledamot i Änglamarksprisets jury
Finalisterna i Änglamarkspriset 2010
• Bo Algers, veterinär och professor i husdjurshygien vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skara.
• Claes och Birgitta Alwén, uppfödare av ekologisk slaktkyckling vid Bosarps gård.
• Lennart E Bengtsson, lantbrukare och mejeriföretagare vid Wapnö gård.
• Rickard Björklund, köttbonde vid Järinge gård och delägare i Skebo Kött.
• Anders och Maria Engvall, grisbönder vid Forsa gård.
• Eva Mattsson, opinionsbildare för ekologisk djurhållning och djuromsorg.
• Åsa Odelros, husdjursagronom och drivande bakom KRAV-uppfödning av värphöns.
• Malin Olofsson och Daniel Öhman, reportrar vid Sveriges Radio som uppmärksammat djurhållningen i
flera program och inslag.
• Gun och Martin Ragnarsson, uppfödare av så kallade sprättgrisar vid Kärragärde gård.
• Maria och Göran Roman, lantbrukare vid Säby gård som säljer ekologiskt naturbeteskött.
• Gunnela Ståhle, opinionsbildare för en bättre djuromsorg, anställd på Svenskt Sigill.
• Lotta Wiringe, mjölkbonde och aktiv i LRF Värmlands djuromsorgsgrupp
Coop startade Änglamarkspriset 2002 för att uppmuntra och lyfta fram goda initiativ inom miljö och ekologi.
Juryn består av Hans Alfredson, Märta-Stina Danielsson, Sven-Bertil Taube, samt flera miljökunniga personer
som Coop utser. Den sista jurymedlemmen är alla medlemmar som kan rösta via hemsidan.
Ytterligare upplysningar
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Mer information om Änglamarkspriset och de tolv finalisterna finns på www.coop.se
Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Bygg samt
Mataffären.se och Daglivs. Se även www.coop.se

